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اإ�صدارات

      يقر�ؤها: حامت ال�صكر

توابيت عائمة يف الذاكرة

رمب������ا كان الش������اعر عبد الوه������اب البياتي أول 
م������ن أذاع مصطلح "املنفى" في الش������عر العربي منذ 
اخلمسينيات بدوافع سياسية، عاناها مباشرة في 
العه������د امللكي في العراق، فس������مى ديواناً مبكراً له 
"أش������عار في املنفى"، أو تاثراً ب�ناظم حكمت، املنفي 

من وطنه )تركيا(، الذي قال فيه إن الشاعر حني 
وضع������وه في اجلنة صاح ملتاعاً: وطني! وأطلق 

مقولت������ه التي كان������ت عنوانا ألح������د دواوينه: 
"ياحلياة املنفى من مهنة شاقة".

الحقاً سيكون املنفى أكثر قسوة، فهو 
اختيار -ال اضطرار مثل حالة حكمت 

إلي������ه املنفيون  والبيات������ي- يس������عى 
بأقدامهم وتس������عى بهم إلى حيث 
ما  والنوس������تاجليا، وهذا  العناء 
يشخصه خلدون الشمعة خامتا 

ديوان الش������اعر عبد اللطي������ف اطيمش 
"توابيت عائمة"، الصادر مؤخرا، مضيفاً أن "معظم 
قصائد الديوان... هو حصيلة ذاكرة منفية جمدتها 

حتديقة ميدوزا في الزمان واملكان".

ال يخفي أطيمش تلك املزايا، بل يعلنها كعتبات 
لقراءة ش������عره، الذي ينتمي إلى مدرس������ة الش������عر 
احلر العراقية أيام صعوده������ا اإليقاعي والصوري 
واملضمون������ي. ل������ذا ميكنن������ا أن نعثر عل������ى ثيمات 
واضح������ة تع������زز املباش������رة والطبيعية الت������ي يعلنها 
الشاعر مفتتحا لديوانه مقتبسا من "ييتس" 
قوله: "ش������عر الش������اعر ينبغي أن 
وطبيعيا  مباش������را  يكون 
محك������ي".  كالم  مث������ل 
أخيه  إلى  الديوان  ويهدي 
األكادمي������ي والكاتب الراحل 
محسن أطيمش، "الذي حالت 
املناف������ي دون لقائن������ا املؤج������ل"، 
فيصبح للمنفى تضاعيف وخسائر 
عميق������ة تبرر الش������كوى من مفرداته 
وتفاصيل������ه، ولكنها قد ال تبرر الدعوة 
إلى أن يكون الشعر مباشرا وطبيعيا كما 

نص املفتتح.
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في اشتباك التداعيات يتناظر املاضي -السيما 
املكان )الناصرية أو بقايا "أور" القدمية(- واحلاضر، 

زمناً للعيش بعيداً وقصياً عن الذكرى.

ذلك يفس������ر احتشاد الديوان بأسماء األصدقاء 
والش������وارع واحلارات ومحط������ات القطار واملدارس 
واملغنني واألش������عار الشعبية، وكل ما يستحضر تلك 
املدينة اجلنوبية وأهلها؛ ولكن في س������ياق فجائعي 
وبكاء يرتفع ليناسب مهمة الوضوح واملباشرة التي 

يدافع عنها الشاعر مستعيراً املأثورات.
آه من قلة الزاد

 ومن وحشة في الطريق
وطول السفر!

وتوفر له هذه األقانيم الثالثة ملخصاً ملا يعاني 
في أيام املنفى، خاصة وقد أس������ند السفر للقلب ال 

اجلسد، تعظيماً للوحشة.
آه من سفر القلب

ما بني منفى ومنفى!
... أين ميضي الزمان؟

وفي وطني
يهرم الناس قبل األوان.

 ويزي������د ألم الوصول إل������ى املنفى ما حل باملكان 
األول، حي������ث صار الوط������ن توابيت عائمة فوق مياه 

نهرين كانا رمزاً للخصب واحلب واحلياة.
مقابرنا سفن

فوق ماء الفراتني
تطفو التوابيت

ما بني نهرين
... على صفحة املوج

ال أحد يوقف املوج
أو يوقف املوت

أو عارف أين ذاهبة
كل هذي التوابيت عائمة

فوق سطح املياه.

تصطف في الديوان تفاصيل مدهشة يستعيدها 
الش������اعر عن املكان األول )الناصرية( في تداعيات 
تؤش������ر إلى عمل الذاك������رة بدياًل للخي������ال، فتنهمر 
سجون وس������احات وأغنيات ووجوه ورسوم وشوارع 

ومدارس ونساء وأصدقاء...
كان "جودي" املغني

نحياًل...
كعرجون سعف النخيل

وأسمر
مثل نواة البلح

كان يهوى احلياة
ويعشق ليل مدينته

ويهيم بواحدة من بنات املدينة.

وهكذا تتش������كل لوحة الوطن القصي الذي كان 
أي������ام جيل املنفى األول جنة مفقودة، فصار جحيما 
مشتهاة تغيم بعذوبة وعذاب فوق صفحة الذاكرة.

)"توابيت عائمة"- قصائد، عبداللطيف اطيمش، 
دار احلكمة، لندن، 2009(.

الرجل الأنيق واأيامه القادمة

الديوان الصغير الثاني للش������اعر جميل حاجب، 
"رجل أني������ق"، يقدمه للقارئ ش������اعر قصيدة نثرية 
تعك������ف على االقتص������اد اللغ������وي والتوتر املصاحب 
للجملة الش������عرية في إطار اإليقاع السائد لقصيدة 
النثر بدي������اًل لصخب القافية وتوالي التفعيالت في 

قصيدة الوزن.

يه������دي حاج������ب ديوان������ه ببالغة: "إل������ى أيامي 
القادم������ة..." مكرراً أكثر من م������رة عبارة: "أنت بال 
ش������بيه، أنت وحيد ألنك ال تش������به أحداً...". وهذا 
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التوحد والتفرد هو طموح يتسلل من برنامج احلداثة 
الشعرية ومنهجها الفكري القائم على حتفيز الذات 
وصدم القارئ كما في املقطع اخلامس القصير من 

نبوءة املطابخ:
أنصب اخليمة

يأتي املعّزون
أصافحهم 

واحدًا
واحدا

أنا مازلت...

وهذا االنقطاع الصوت������ي املعبَّر عنه بنقاط 
خل������ف الفعل: مازلت، هو في واقعه تعبير عن 

االستس������الم القدري للم������وت، رغم حتديه 
الش������خصي، ب������أن ينصب خيم������ة العزاء 

بنفس������ه ويس������تقبل معزيه ويصافحهم. 
لكن تلك األفعال )أنصب، أصافح...( 

ال تصمد إزاء امل������وت، الذي يقطع 
جملة اإلصرار )مازلت...(.

وللم������وت حضور واضح في 
اس������تذكار  من خالل  الدي������وان 

األب املتوفى ومتجيده من خالل احلفيد 
املهدى إليه النص.

تلتم مف������ردات القصي������دة صورياً ل������دى جميل 
حاجب ببساطة، فهي نتيجة مشاهداته وكأنه يحمل 
آلة تصوي������ر يلتقط الصور ببصر مفتوح على مداه، 
ثم يجري للمش������اهد عملية لصق، لتتجاور معطية 
البعد الش������عري لنص وشامنة إيقاعه املتحصل من 

تضاد تلك الصور غالباً.
يومًا 

والشارع يزدحم بالعابرين
نساء من كل لون

يجربن اخلطاطيف

رجال ينتسبون إلى الصدفة
جنلس حول الطاولة

نلعب الكوتشينا
ونتحدث في السياسة

الذئب حمل 
واحلمل ذئب

هكذا نتبادل األدوار
ونغير األقنعة.

لقد كان������ت بالغة النص وش������عريته قائمة على 
هذا التضاد املتنامي رويدا حتى وصوله الذروة في 
تبادل األدوار بني ذئ������ب وحمل عبر األقنعة 

املتغيرة.

القصائد  أن  وال شك 
تستعيد مأثورات القصيدة 
باجترار  موضوعيا،  النثرية، 
ثيمة الوحدة والال تشابه، وفي 
مراقبة لش������اعر املوته أو س������واه 
حياً، وف������ي االنفصال عن العالقة 
املفنن������ة، ولكن الفن في توصيل هذه 
األفكار يظل ش������خصياً، ألن الش������اعر 
يسلك طريق البساطة اآلسرة والصدمات 
املقطرة بتقس������يط محس������وب في مساحة 

النصوص املتميزة بتكثفها وتركيزها وتوتر لغتها.
أنت وحيد

إنك ال تشبه أحدًا
في هذه املدينة

الليل
والفضوليون

واملخبرون
وأنت وحيد

تعلم العصافير الطيران بعيدا
عن األسالك الشائكة

واملكائد...
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)"رجل أنيق" - شعر، جميل حاجب، مركز عبادي 
للنشر، صنعاء، 2008(. 

على حافة الفم

يضع ديوان الش������اعر البحريني أحمد العجمي 
الكالم عند حاف������ة الفم، كما ينبئنا عنوان الديوان: 

"عن������د حافة الفم"، الف������م بكونه موضع البوح 
هن������ا ال لوظيفة أخرى، فيس������تدعي القارئ 

الكالم كفعل إنساني تواصلي يبوح عبره 
الش������اعر مبكنونات نفس������ه، كما يتصل 

باآلخر ويواصل إنسانيته عبر صلته 
به.

لكن احلافة هذه موقف من 
احلياة أيضا، فها نحن نطالع 

م������رة أخرى في م������كان ثاٍن 
حافة للوحة:

في لوحتك هذه
تنطلق الكائنات

في اجتاهات متعددة
لتالمس حافة اإلطار

ثم تنزلق في الروح.

وإذا أخذن������ا ه������ذه القصي������دة مث������اال لتأكي������د 
تشخيصنا السابق حول مش������كلة البوح التي تشغل 
الش������اعر، فس������نجد فيها دالالت كثيرة، يعبر عنها 
البناء اجلملي، والناجت الداللي أيضاً، أي: املتحصل 
من ق������راءة النص كأفكار. فالعن������وان املختار للنص 
يؤكد تنبيه الش������اعر لقارئه إلى ثمة أشياء أبعد من 
اللوحة وحافتها أو إطارها الذي ما إن تالمسه حتى 
تنزلق في العمق حيث الروح. والعنوان هو "أبعد من 
ذلك". ولعل كتم ما يش������ير إليه اس������م اإلشارة يؤكد 
اس������تنتاجنا هيمنة البوح كمعضلة في الديوان؛ فال 
مش������ار إليه في العنوان، والبعد يقاس إلى مسكوت 

عنه ويحيل إليه.

ال شيء يشرح هذا املرور
 إلى الهواء، إلى العذوبة املكتملة

أشعر بالرغبة في
سماع األلوان، في ملس عنفوانها.

هن������ا تتعدى حال������ة الرغبة بالروح من الش������يء 
)اللوحة( إل������ى املبصر)املتلق������ي(، فيصاب بالرغبة 
ذاتها بعد أن أكد بالنفي )ال ش������يء( معتمدا على 
بصيرته لإلحاطة مبا تنش������ره اللوحة 
م������ن ضوء مير به������ا ويعبر 
إلى احلري������ة املعبَّر عنها 
هن������ا باله������واء والعذوب������ة، 
فيس������تدير اخلط������اب إل������ى 
الذات )أش������عر بالرغبة(، فقد 
ص������ارت ال������ذات املبص������رة هي 
القصيدة  تعاجل������ه  الذي  املوضوع 
وتهتم ب������ه اللوحة بالض������رورة، عبر 
املضاهية  املستحيلة  الرغبة  تشخيص 
للبوح، وهي س������ماع األل������وان. وفي هذا 
االنزياح للوظيفة من الرؤية إلى الس������ماع 
تراس������ل حس������ي يؤكد عنف الرغب������ة بالبوح 
والتماه������ي م������ع املبَصر، وهو أمر بحاجة لتفس������ير 
س������تتكفل به األبيات التي يختم بها أحمد العجمي 

نصه القصير هذا:
فليست الفرشاة وحدها

من ترك شفة احلرية تصطبغ
بالضوء اجلديد!

ال ش������ك في أن النهاي������ة تفس������يرية أو تعليلية، 
ولكنها تربط الدال مبدلول������ه. فالهواء الذي جتتاز 
إلي������ه اللوحة حافتها = إطارها قد مت تفس������يره هنا 

باحلرية التي تعني الضوء أيضاً.

في عالقات الغياب التي يش������جعنا النص على 
اس������تحضارها، هناك العتمة التي ترفضها اللوحة، 
والصمت ال������ذي يرفضه املبصر، وهناك الس������طح 
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الذي تهرب منه اللوحة لتالمس العمق= الروح.

وبه������ذه الثنائيات يبني أحمد العجمي كثيراً من 
ُره  قصائ������ده، فتغتني على مس������توى اإليقاع مبا تفجِّ
تلك الثنائيات من تناقض، وعلى مس������توى التركيب 
حي������ث تتناظ������ر املف������ردات وتتقابل، لتثير الش������عور 
بالداللة، التي هي مصل������ة القصيدة النثرية إذا ما 
ِريها األوائل الذين عّدوها قصيدة داللة  تابعنا ُمنَظِّ

في املقام األول.

ال������روح وضوء ال������روح الهائم في فضاء 
احلري������ة هما مش������ّغالن أساس������يان في 

الدي������وان. وقد تك������رر حضورهما فيه، 
ما يدعو لقراءة أخرى تعتني بالعمق 

الذي تريد النصوص أن تالمس������ه، 
ال أن متر عابرة على السطح.

لتفت���ح  بداي���ة  ثم���ة 
الروح

لربيع بسيط
كم أنا في حاجة

إلى اختراق األحجية املتآزرة
إلى الرؤية في عمق السدمي!

أنا في أمّس احلاجة إليك
يا رجفة احلرية الصافية

لتحرقي ظلمة أفكاري
لتنشري طاقتك في قلبي الطري!

)"عند حافة الفم" - شعر، أحمد العجمي، دار 
اب، البحرين،  فراديس للنشر وأسرة األدباء والكتَّ
.)2008

) األ. ه�ؤلء(... يف الق�صيدة واحلياة

كانت رواي������ة الكات������ب املصري مجي������د طوبيا، 
"اله������ؤالء"، من أب������رز احتجاجات جيل الس������تينيات 
عل������ى القمع املتمثل بوجود املخبر في احلياة العامة 
وتلصصه على البشر، وما يرمز إليه من إيقاع بهم، 

ووشاية تؤدي إلى مصادرة حياتهم.

اهم "الهؤالء" ليصبح االسم عالمة يجريها  وسمَّ
أبناء جيله، ويكّنون بها عن املخبرين، بشتى 

ألوانهم ووجوههم وجنسياتهم.

ويبدو أن الشاعر املغربي 
إدريس عل������وش التقط هذه 
فصل  عبر  ليطوره������ا  الداللة 
ال التعريف عنهم ونسبتهم إلى 
قبيلة مخيفة يتصدرها "ال" بحسب 
العادة العربية الش������ائعة. والبوح في 
الديوان جعل شاعراً مثل علي العاّلق 
يعترف أن الش������اعر إدريس علوش بعمله 
هذا أس������هم بطرح "ما كن������ا نتفادى طرحه 
أحيان������اً بدافع احلرج أو بدافع املجاراة التي 
تش������به النفاق". أما الشاعر ش������وقي بزيع فيرى أن 
ف������ي عمل علوش "ثمة رغبة ملحة في إعادة تعريف 
الظواهر واملس������ميات، وفي تفخيخ املعاني واألفكار 

اجلاهزة".

 وهذا منبعث أصاًل من إحساس الشاعر بكثافة 
وجود تلك العشيرة من الهؤالء الذين:

استعاروا من التراب
هياكل األسمنت الرهيب
وحجبوا أعمدة السماء.

وهم كما تقدمهم القصيدة:
أفظع من طحالب

تنهش دم
النهار
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وأصعب على الفهم.

تتمي������ز قصائد الديوان مبيلها للس������رد الواضح 
ف������ي تغيي������ر الضمائر واحل������وار واالسترس������ال في 
ز، يخفي ف������ي طياته  الق������ص وتوصيل حك������ي مرمَّ
دالالت عميق������ة، وهو يتجه بالقصي������دة إلى الطول 
عب������ر التفاصيل التي تنطوي عليه������ا. ويبدو لي أن 
الشاعر أحس بذلك، فراح يقسمها إلى مقاطع، في 
بعض األحيان، تخفيفاً لطوله������ا، كقصيدة "الرواة" 
التي تنبني ش������عريتها على تكرار مفردة "الرواة"، ثم 
التفصيل في احلالة التي اس������تلها الش������اعر للداللة 

عليهم.
الرواة 

خلف ستار املكر
الذي يضيء ظل العتمة
وأستار احلروف علقوها

على مرآى من عميان
يتسلقون بالغة احملو.

تق������وم قصيدة علوش أساس������اً على املشاكس������ة 
ومخالفة الس������ائد، وذلك يس������مها باالستنكاف عما 
تفارق واالس������تعالء علي������ه ف�"آل� ه������ؤالء": "مقعدون 
وخريطته������م مقفرة، والش������عر ملقى ف������ي الطريق 
واألشياء ذابلة..."؛ ولكن وراء ذلك موقف يعلي من 

شأن اإلنسان، الذي هو محور الفكر والشعر معاً.

في قصيدة "رغبات" تتضح تلك النزعة بإسناد 
الرغبات لألشياء بدال من الشاعر.

رغبة احللم 
في استدراك النيزك

... رغبة الليل 
في دحر أوثان غسق

يهيم في فقاعات الظالم...

رغبة السفر
إلى أرخبيالت اجلزر
احملاذية ملغاور الروح

حد التماس 
والتباهي...

وقيام القصائد على التكرار تأكيد لتلك الدورة 
الزمنية التي يستلها الشاعر من دورة الزمن نفسه 
واإلحس������اس به كثيفاً وقاسياً، ولكن بوجود فسحة 
لألمل واحللم والرغب������ة في احلرية، وهو ما تتعهد 
بإجن������ازه نصوص الديوان، الس������يما تل������ك املنعقدة 

بنائيا على احلوار.
 - أينك أيتها األرض..

 ألحتمي باجلذر من الذوبان؟
أينك أيتها الشرفة...

 ألظل خلف املشهد
على كثافة األحزان؟
أينك أيتها لزرقة...

ليحضن البحارة العباب في شالل الِشباك؟

ف������ي الدي������وان نبرة تأمل تش������وبها رغب������ة أكثر 
حضورا، تتمثل في معاملة األشياء بسخرية ورفض 
ال تخفيهم������ا أبنية القصائ������د، الهادئة ظاهرياً على 

السطوح، واحملتدمة في بناها العميقة. 
)"ال� هؤالء"، إدريس علوش، مسابقة ديوان 
الشعرية، مؤسسة شرق غرب - ديوان املسار للنشر، 
دبي، 2009(.


